
Iseteeninduses eriala taotluse esitamine 

Iseteeninduses saab taotlust esitada Eesti isikukoodi omav isik. Välismaa isikukoodiga saab 

taotlust esitada e-maili teel või Terviseametisse kohapeale tulles 

Taotleja logib sisse iseteenindusse aadressil medre.tehik.ee ning valib avalehelt valiku „Uus taotlus“ 

või valib vasakult menüüpunktide hulgast „Minu taotlused“ ning seal paremal üleval nurgas asub 

nupp „Uus taotlus“ 

 

 

Kui taotleja on valinud „Uus taotlus“, siis avaneb leht, kus saab valida erinevate taotluste esitamise 

vahel. Valida tuleb „Uus eriala taotlus“. 



 

 

Taotlejale avaneb järgnevalt taotluse sisestamise esimene samm, kus saab vastavalt omandatud 

kutsetele valida soovitav eriala. Eriala lahtrisse võib ka alustada eriala nimetuse kirjutamist, mis 

kitsendab nimekirjas olevaid valikuid. 

 

„Loobun“ nuppu vajutades saab taotleja loobuda taotluse sisestamisest ning taotlus ei salvestu. 

Nimetatud võimalus on ainult taotluse sisestamise esimeses sammus. Järgmistesse sammudesse 

liikudes taotlus salvestub iseteeninduses automaatselt. Kui taotleja on valinud eriala, mida endale 

soovib, siis tuleb vajutada nuppu „Edasi“. Nii jõutakse taotluse esitamise teise sammu. 



 

 

Teises sammus toimub taotleja isikuinfo kontroll. Isikuinfo on päritud rahvastikuregistrist. Andmed ei 

ole käsitsi muudetavad. Kui kõik on korrektne, siis vajutada nuppu „Edasi“ ja jõutakse taotluse 

sisestamise kolmandasse sammu. 

Vajutades nuppu „Tagasi“, saab liikuda eelmisesse sammu tagasi. Sellele nupule vajutades salvestub 

taotlus automaatselt ning viimasena sisestatud info salvestub. 

Vajutades nuppu „Salvesta ja jätka hiljem“, saab taotleja pooliku taotluse salvestada ja jätkata selle 

täitmist hiljem. Seda võimalust saab kasutada alates teisest sammust. Pooliku taotluse leiab taotleja 

vasakul pool olevast menüüpunktist „Minu taotlused“. Taotluse olekuks on sel juhul „Salvestatud“. 

 

Pooleli oleva taotluse täitmise jätkamiseks tuleb vajutada + märgile, mis avab taotluse detailvaate.  



 

Järgnevalt saab taotleja kas kustutada taotluse vajutades nupule „Kustuta taotlus“ või jätkata 

taotluse täitmist vajutades nupule „Jätka taotluse täitmisega“. Taotlust saab kustutada niikaua kui 

see pole veel Terviseametile esitatud. Peale esitamist enam taotlust kustutada ei saa. 

Kui nüüd taotleja otsustab jätkata taotluse täitmisega, siis avaneb sama samm, kus viimati pooleli 

jäeti taotluse täitmine.  

Taotlusega jõutakse kolmandasse sammu. Kolmandas sammus saab taotleja sisestada/kontrollida 

oma kontaktandmeid. Saab kasutada rahvastikuregistri andmeid või käsitsi andmed sisestada. Kui 

kõik andmed on kontrollitud/sisestatud, siis tuleb vajutada nuppu „Edasi“ ning jõutakse taotluse 

sisestamise neljandasse sammu. 

 

Neljandas sammus saab taotleja sisestada hariduse info. Kui vastav haridus on EHISes olemas, siis 

tekib hariduse info automaatselt nähtavale. Kui aga EHIS ei leidnud hariduse kohta vastet ning 

haridust ei teki nähtavale, siis on võimalik teha uuesti päring vajutades lingile „Tee uus päring“. Kui 

siis ka ei ilmu haridust nähtavale, siis saab hariduse info sisestada käsitsi. Selleks tuleb vajutada lingile 

„märkige see käsitsi“.  



 

Kui taotleja on vajutanud lingile „märkige see käsitsi“, siis avaneb vorm, kuhu saab vajalikud andmed 

ning failid lisada. Kui see kõik on tehtud, siis tuleb vajutada nuppu „Edasi“ ning jõutakse taotluse 

sisestamise viiendasse ehk viimasesse sammu. 

 

Viiendas sammus saab taotleja üle vaadata enda poolt sisestatud info ning vajadusel liikuda tagasi 

eelmistesse sammudesse muudatuste tegemiseks vajutades nuppu „Tagasi“. Kui aga kõik sobib ja 

andmed on korrektselt sisestatud, siis saab vajutada nupule „Esita taotlus“.  



 

Peale taotluse esitamist jõuab taotlus Terviseameti menetlejani, kes taotlusega edasi tegeleb. 

Taotluse esitamise kohta tuleb taotlejale ka e-posti aadressile teavitus, et taotlus on esitatud. 

Süsteem kuvab taotlejale riigilõivu tasumise juhendi ning ajakava. Pangalingiga otse tasumist 

süsteem ei paku, seega tuleb riigilõiv tasuda oma internetipangas või pangakontoris vastavalt toodud 

juhendile. Kui riigilõivu õigeaegselt ei tasuta, kustutatakse esitatud kutse taotlus. 

 

Peale riigilõivu tasumise infoga tutvumist vajutage nupule „Tagasi iseteeninduse avalehele“. Nüüd 

saab taotleja enda poolt esitatud kutse taotlust ja selle olekut näha menüüpunkti „Minu taotlused“ 

alt. Taotluse kuupäeva ees olevale + märgile vajutades avaneb taotluse detailvaade. 



 

TA ametnik võtab peale riigilõivu tasumist taotluse menetlusse. Kui riigilõivu kontroll on ametniku 

poolt tehtud, siis taotleja näeb iseteeninduses „Minu taotlused“ all taotluse olekut „Esitatud“ 

 

Ametnikul võib olla vajadus saata ka taotlus taotlejale täiendamiseks (informatsiooni lisamiseks). 

Sellekohane info tuleb ka taotlejale meili peale ning iseteeninduses saab taotleja „Minu taotlused“ all 

taotluse detailvaate avada (+ märgile vajutades) ning seal seda vastavalt täiendada vajutades nupule 

„Täienda taotlust“. Taotluse olek on sellel ajal „Peatatud“. 



 

 

Kui taotleja on vajutanud nuppu „Täienda taotlust“, siis avaneb järgnev vaade, kus saab teha 

vajalikke täiendusi. Peale täienduste lõpetamist tuleb vajutada nupule „Täienda taotlust“. Nii jõuavad 

andmed ametnikuni. Taotluse olek muutub uuesti „Esitatud“ 



 

Kui ametnik võtab menetlusse taotluse, siis taotleja näeb taotluse olekuks „Menetluses“. 

 

Kui ametnik suunab vajadusel taotleja vastavuseksamile, siis tuleb nimetatud tegevuse kohta 

taotlejale meiliga teavitus ning iseteeninduses taotluse olekuks on „Vastavuseksam“ 



 

 

Peale menetleja poolt tehtavaid toiminguid antakse taotleja taodeldud eriala ning iseteeninduses on 

taotluse olekuks „Rahuldatud“. Kui eriala andmisest keeldutakse, siis iseteeninduses näeb taotleja 

taotluse olekut „Keeldutud“. Samuti on võimalik, et ametnik lõpetab menetlemise alustamise – ehk 

ei võta taotlust menetlusse. Sellisel juhul on iseteeninduses näha taotluse olekut „Lõpetatud“. 

 

 

 


